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GLOSSÁRIO
[ COMO LER O DOCUMENTO ]

Algumas dicas para perceber
o Orçamento do Estado

Nãoseassustecomaprimeira impressão.São
centenas de páginas divididas entre um rela-
tórioeumapropostadeLei,ondeconstamos
quadros e os mapas anexos. Mas, se souber
por onde começar, tudo se torna mais fácil.
Comece por olhar para o quadro onde Go-
vernodetalhaocenáriomacroeconómico.Isto
é,ondeestãoresumidosalgunsdosprincipais
indicadores que ajudam a avaliar a saúde de
uma economia e a perceber o que pode espe-
rar para o próximo ano.

Éanalisandoosnúmerosdessequadro,que
normalmente aparece nas primeiras páginas
dorelatório juntoaoenquadramento interna-
cional,que as famílias e os trabalhadores po-
dem perceber o que esperar,por exemplo,da
evolução dos preços – vendo as previsões da

inflação–,ouinterpretarasestimativasdode-
semprego.Aindaassim,éprecisoperceberque
ahistóriatemmostradoqueocenáriomacroe-
conómico não é mais do que isso: um cená-
rio.Bastaolhar,porexemplo,paraaevolução
do desemprego no último ano. O Executivo
tinhaprevistono“quadrodoOE2007”uma
taxa de 7,5%, mas atingiu em Agosto os
8,3%. Depois há ainda os números sobre as
previsões de crescimento do PIB, as exporta-
ções,o investimento, etc.

Visto o cenário macroeconómico,o cami-
nhoescolhidopelo leitorvaivariaremfunção
dos seus interesses.Masadecisãodedar“um
salto”ao“OrçamentodasAdministraçõesPú-
blicas”(ver quadro em baixo), acaba sempre
por revelar-se preciosa. Com a análise desses

números,o leitorpercebeque impostosestáa
pagareparaondeestãoasercanalizados. Se,
aindaassim,nãoficarsatisfeitocomograude
detalhe, temsempre a hipótese de recorrerao
quadro onde está especificada a despesa por
classificação funcional.Ouseja,o leitor fica a
saberquantoestáasergastoemsectorescomo
aEducação,Saúde,SegurançaeAcçãoSocial,
Serviço Culturais,Transportes, etc.

Depoisdecumpridosestespassos,jádevem
ter passados alguns minutos. Se quiser conti-
nuar a análise,pode dar uma“vista de olhos”
noPIDDAC–oprogramadeinvestimentosdo
Estado e abrir o projecto de Lei.Nessa altura,
se se sentir muito confuso,pare e espere que o
JdNlheexpliquetudona“hora”–no‘site’–ou
na análise empapel,no dia seguinte.

Olhar para o Orçamento do Estado não é nenhum “bicho-de-
-sete-cabeças”. Mas é preciso conhecer alguns conceitos, saber por
onde começar e estar atento aos principais quadros Carlos Filipe Mendonça

Défice orçamental
Regista-se uma situação de défice
orçamental quando o valor das despesas
supera o das receitas. Isto é, quando
o Estado gasta mais do que aquilo
que consegue arrecadar, nomeadamente
através da cobrança de impostos.

Dívida Pública
É o constante acumular de situações
de défices. O Estado, porque gasta mais
do que as receitas que tem, é obrigado a
endividar-se de várias formas: certificados
de aforro, obrigações do tesouro, etc.

Contabilidade nas ópticas
públicas e nacionais
A contabilidade pública regista apenas
pagamentos e recebimentos efectuados
no ano. A contabilidade nacional, que
é aquela que interessa para apuramento
do défice, considera os compromissos
assumidos numa lógica de especialização
do exercício. Imagine-se a compra de um
equipamento em Dezembro que é pago
em Fevereiro de 2008. Na contabilidade
pública, a despesa regista-se em 2008.
Mas em contabilidade nacional, é em
2007. A contabilidade nacional organiza-
-se segundo cinco pilares: Subsector
Estado, Fundos e Serviços Autónomos
(FSA), Administração Local e Regional,
Fundos da Segurança Social,
Administrações Públicas.

Subsector Estado
É o conjunto dos ministérios e das
diferentes áreas funcionais do Estado:
funções gerais e de soberania, funções
sociais, Funções Económicas e outras.

Fundos e Serviços
Autónomos (FSA)
Entidades com autonomia administrativa
e financeira, que não sejam empresas
públicas: universidades, institutos
públicos ou o serviço nacional de saúde.

Suborçamentação
Inscrição de verbas artificialmente baixas.

Desorçamentação
Retirar do perímetro do Estado,
responsabilidades por ele contraídas. Na
prática, trata-se de “esconder” despesa.

Dotações
Verbas inscritas no OE. As dotações de
capital dizem respeito às transferências
do Estado para empresas públicas.
As provisionais são para despesas não
reveladas, como é o caso dos aumentos
salariais da função pública.

Cativações
É uma percentagem dos montantes
atribuídos que só é disponibilizada com
autorização do ministro das Finanças.

glossário

Este é o quadro maisescrutinado de todo o Orçamento do Estado. Atravésdasuaanálise, o lei-
torficaasaber, ao detalhe, paraonde vão osimpostosque paga. Aqui aparecem osorçamentos
de todo o SectorPúblico Administrativo (Estado, Fundose ServiçosAutónomos, Administração
Local e Regional, e SegurançaSocial). Porsero quadro em contabilidade nacional, é aqui que se
encontraaprevisão do défice orçamental parao ano em causa. Aacompanhareste quadro
surge atabelaque detalhaadespesado subsectorEstado. É aqui que aparecem especificadas
asprioridadespolíticas: quando vai gastaro Estado em cadaáreafuncional – Educação, Saúde,
Segurançae Acção Social, Habitação, ServiçosCulturais, Transportesetc.

É o cenário macroeconómico que dáum pano-
ramaglobal sobre o que esperardosprincipais
indicadoressobre asaúde de umadetermina-
daeconomia. Porexemplo, é neste quadro que
aparecem algumasdasprevisõesque mais
interessam àsfamíliascomo ainflação, osga-
nhosde produtividade ou o desemprego. Além
disso, é aqui que o Governo detalhae lançaas
estimativasde crescimento, investimento, etc.


